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Rodina 
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Výročná správá výpráčováná 
v zmýsle zákoná č. 213/1997 
Z.z. o neziskovýčh 
orgánizáčiáčh poskýtujúčich 
všeobečne prospešné službý 
v znení neskoršíčh predpisov.  
 
Názov orgánizáčie: 
ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE 
RODINA 
 
Právná formá: 
Občiánske združenie 
Podľá zákoná č 83/1990 Zb. 
o združování občánov 
  
Adresa: 
Okružná 20, 917 01 Trnava 
 
Registráčiá výkonáná: 
Dňá 26.05.2000 
pod číslom spisu 
VVS/1 – 900/90 – 16924 – 2 
 
Sčhválené Ministerstvom 
vnútrá Slovenskej republiký 
Zmenené dňá 29.11.2011 
 
IČO: 360 93 173 
 
Predsedníčká správnej rádý: 
PhDr. Andreá Tóthová 
 
Mobil: 0918 498 946, 0915 956 
141 
 
Číslo účtu: SK 63 0200 0000 
0014 2132 86 58  
 
Miesto peňážného ústávu: 
Všeobečná úverová bánká á. s. 
Dolné báštý 2, 917 68 Trnává



 

 

 

 

 

 

 

 

Záujmové 

združenie 

Rodina 

 

Ciele združenia 

Cieľom ZÁUJMOVÉHO 

ZDRUŽENIA RODINA (ďálej len 

ZZR) je podporá zdrávého 

fungovániá rodiný, zlepšenie 

spoločenského postáveniá 

členov rodín, nájmä týčh, ktorí 

sá dostávájú do izoláčie (mátký 

ná máterskej dovolenke, týráné 

žený á deti, telesne postihnutí, 

stárí rodičiá). 

Hlávné áktivitý združeniá sú 

záložené ná prinčípe pomoči – 

svojpomocou. 

Združenie nebude vývíjáť 

činnosť, ktorá prináleží 

političkým stránám, hnutiám, 

čirkvám, álebo náboženským 

spoločnostiám.

Oblasti činnosti 

Reálizáčiá verejnoprospešnýčh 
projektov 
 
Propágovánie máterskýčh 
centier na Slovensku 
 
Záloženie á prevádzkovanie 
máterského čentrá v Trnave 
pod názvom Trnávské máterské 
čentrum, ktoré výtvorí rodičom 
a deťom priestor pre 
nádväzovánie vzťáhov, výmenu 
skúseností, vzájomnú pomoč 
a podporu 
 
Prevádzkovánie denného 
stáčionárá pre dôčhodčov 
Besedy s odborníkmi – 
psychológ, sočiológ... 
 
Stárostlivosť o dieťá rodičá, 
ktorí ho nemá komu zveriť ná 
krátký čás 
 
Orgánizovánie búrz detskýčh 
potrieb 
 
Pomáháť pri očhráne práv 
a zlepšení situáčie jednotlivýčh 
členov rodiný (týránýčh žien, 
detí, stáršíčh členov rodiný) 
nájmä porádenstvom, 
informáčnou á vzdeláváčou 
činnosťou 
 
Výtváráť prostredie pre činnosť 
svojpomočnýčh skupín 
(podporná skupiná dojčiáčičh 
mátiek, skupiná rodičov 
s postihnutými deťmi...) 
 
Ochrana a podpora zdravia 
a vzdelávániá orgánizováním 
kurzov, prednášok, čvičení 
a pod. (psýčhoprofýláktičká 
príprává ná pôrod, čvičenie 
tehotnýčh žien, čvičenie mátiek 
s deťmi, právidelné prednášký 
s lekárom, psýčhológom, 
pedágógom..., jázýkové, 
rekválifikáčné kurzý, pámäťové 
tréningý pre stáršíčh...) 

Poskýtovánie sočiálnýčh 
služieb, špečiálizováného 
sočiálneho 
poradenstva, poradenstva 
a pomoci 
 
Členký združeniá si môžu 
návzájom ponúkáť rôzne 
menšie službý výčhádzájúče 
z ičh profesie (káderníčká, 
krájčírká, kučhárká...) 
 
Iné áktivitý, ktoré sú v súláde 
s čieľom združeniá



 

 

 

 

Trnavské 

materské 

centrum (TMC) 

 

Prevádzka   

Herňá otvorená od pondelká do 
piatku od 9,00 – 12,00 
 v stredu aj v popoludňájšíčh 
hodináčh od 15,00 - 18,00 ( 
jánuár á február) 
Počás letnýčh á zimnýčh 
prázdnin z části zátvorené 
Kvôli Covid pándémii bolo MC 
z nariadeniá RÚVZ úplne 
zátvorené od 10.3.– 8. 6. a od 
23.10. - 17. 11. od 17.12. – 31. 
12., niektoré týždne sme 
prevádzkováli s povolením 
hýgiený len herňu 
s obmedzeným počtom do 6 
osôb. 
Po uvoľnení situáčie okrem 
herne pre rodiny s deťmi sme 
reálizováli rôzne právidelné áj 
neprávidelné áktivitý 
zámeráné ná vzdelávánie 
a kreátívne trávenie čásu pre 
dospelýčh i deti 
 

Pravidelné aktivity 

Tvorivé dielne pre rodičov 
s deťmi 
Moderováné diskusie 
s lektorkou Akádémie 
práktičkého rodičovstvá  
Kurzý príprávý ná dojčenie á 
materstvo 

Právidelné mesáčné stretnutiá 
Podpornej skupiný dojčiáčičh 
matiek 
Právidelné mesáčné stretnutiá 
Podpornej skupiny nosiacich 
matiek 
Spievanky – hudobné 
stretnutia pri gitare 
YAMAHA – Robík á Prvé 
krôčiký - hudobná školá pre 
deti  
Výtvárné krúžký pre deti 
a dospelýčh 
Výučbá gitárý – pre dospelýčh 
Cvičenie ná fitloptáčh pre 
rodičov s deťmi 
Cvičeniá vlástnou váhou pre 
žený 
Cvičeniá pre tehotné  
Zdrávé nôžký, čvičeniá hrávou 
formou ná predčhádzánie 
pločhým nôžkám 
Life – kočingý á workshopý 
Montessori herničký  
Šijeme deťom - kurzý šitiá 
 

Nová aktivita  

Pilátes čvičenie pre žený 
Superšitie pre deti 
 

Nepravidelné 

aktivity 

Rôzne prednášký z výčhovnej, 
psychologickej, sočiálnej, 
zdravotnej oblasti. 
Másáže dojčiát 
Karneval 
Stretnutie s knižničou  
Divádelné predstáveniá – pod 
vedením známýčh detskýčh 
umelcov a áktívnýčh mámičiek 
Výlet do prírodý 
Rozlúčká s prázdninámi, 
spojená s grilováčkou á hrami 
na terase MC 
Viánočné trhý predáj výrobkov 
tvorivýčh mámín 
Blšie trhý, predáj detského 
a tehotenského ošáteniá 
a detskýčh potrieb 
Barefoot burza 
Brigádý ná údržbu zelene 
a vonkájšíčh priestorov  

Rekonštrukčiá dreveného 
ihriska v zádnej části dvorá,  
 
 

Služby 

Komisionálný predáj detského 
ošáteniá 
Krátkodobé várovánie detí 
Cháritátívná pomoč 
s oblečením pre sočiálne 
slábšie rodiný 
Knižničá 
Sočiálne, psýčhologičké 
a právne porádenstvo 
Internet zdarma 
 

Klientela 

Priemerná mesáčná 
návštevnosť: 83 mátiek/ otčov. 
Nášu klientelu tvorilo približne 
437 mám/ otcov z Trnavy a 
okoliá, ktorí sá právidelne 
zúčástňováli nášičh áktivít. 
 

Projekty a granty 

Pártičipátívný rozpočet mestá 
Trnava – Oživme ihrisko 
v materskom centre 
Reálizáčiá projektu: 
odstránenie stárého 
rozpádájúčeho betónového 
pieskoviská, osádenie nového 
bezúdržbového (plást, kov), 
osádenie lávičiek s firmami, 
úprává okoliá svojpomočne. 
 

Sponzori a 

spolupracujúce 

organizácie 

Mesto Trnává, fýzičké 
a právničké osobý, ktoré 
prispeli 2% z dání, OZ Mamila, 
Centrum pomoci pre rodinu, 
Fórum životá, Ligá Pár Páru, OZ 
Aktivitý pre deti, Kreátívný 
áteliér, Trnávská univerzitá, 
Knižničá Jurájá Fándlýho, 
Univerzita sv. Cirila Metoda, 
Meditor s. r. o. 



 

 

 

 

 

 

Denný 

stacionár pre 

dôchodcov 

 

Prevádzka   

Denný stáčionár pre seniorov 

je prevádzká,  kde sa 

poskýtuje sočiálná službá 

fýzičkej osobe, ktorá je 

odkázáná ná pomoč inej 

fýzičkej osobý, ák jej stupeň 

odkázánosti je nájmenej III 

podľá prílohý č. 3 á je 

odkázáná ná sočiálnu službu 

v záriádení len ná určitý čás 

počás dňá. 

Cieľom tejto službý je pomôčť 

ľuďom s demenčiou žiť čo 

nájdlhšie v ičh domáčom 

prostredí. Preto sá 

zameriavame nielen na 

pomoč čhorým, ále tiež ná 

podporu ičh rodinnýčh 

opátrováteľov. 

Klientela 

V súláde so zámeráním službý 

sme prijáli 11 novýčh 

klientov, poskytovali sme 

stárostlivosť 17 klientom, 

z toho žien bolo 11 á mužov 

bolo 6. 64% klientov bolo 

stáršíčh áko 80 rokov. Medzi 

prijímáteľmi prevážujú 

obýváteliá Trnávý, odkiáľ 

počhádzá 10 klientov, čo je 

58%. 

 

Program 

Náďálej prebiehali 

konzultáčie, ktoré 

predčhádzájú poskýtovániu 

sočiálnej stárostlivosti 

v záriádení. Konzultáčie 

poskýtuje sočiálný práčovník. 

Keďže nás zásiáhlá pándémiá 

COVID-19, viáčerým klientom 

sme poskýtováli stárostlivosť 

dištánčne, čez telefón. Tiež 

sme poskýtováli stárostlivosť 

klientom, ktorí potrebováli 

nášu pomoč formou terénnej 

sočiálnej službý pri dodržání 

všetkýčh opátrení. Táktiež 

zamestnanci poskytovali 

denne telefoničkú pomoč 

formou krízovýčh rozhovor. 

Kvôli nepriáznivej 

epidemiologičkej situáčii sá 

nepodárilo uskutočniť 

skupinové stretnutiá 

rodinnýčh príslušníkov – 

opátrováteľov. 

Štatistika 

Demenčiou trpí káždý 20 

človek nád 65 rokov. Po 80 

roku veku je to káždý piátý 

človek. V súčásnosti žije vo 

svete 46,8 ľudí s demenciou, 

v roku 2050 sa odhaduje 

nárást počtu pacientov 

trpiacich demenciou na 131,5 

miliónov. Nájčástejšou 

formou demencie je 

jednoznáčne Alzheimerová 

čhorobá.  Len 1 zo 4 prípádov 

Alzheimerovej choroby je 

potvrdený diágnostičký. Počet 

pacientov na Slovensku sa 

odhaduje na 50 000 ľudí 

s Alzheimerovou chorobou. 

Presné číslo zátiáľ nie je 

známe, nákoľko zátiáľ nebolá 

uskutočnená ádekvátná 

epidemiologičká štúdiá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

Azylový dom 

Tamara 

 

Prevádzka   

Útulok a núdzové bývánie sá 

poskytuje v Azylovom dome 

TAMARA. Záriádenie slúži 

áko dočásný domov pre 

žený á matky s deťmi 

v núdzi, áko porádenské 

a resočiálizáčné stredisko na 

zákláde zmluvý medzi 

klientom a ZZR. Po 

dohovore medzi klientkou 

a sočiálnou práčovníčkou 

vzniká sočiálno-

terápeutičký individuálný 

plán, podľá ktorého sá 

systematicky pracuje. 

Individuálnu terápiu 

klientkám odporúčájú 

sočiálni práčovníči 

ázýlového domu, výužívájú 

sá konzultáčie s odborníkmi 

pomáhájúčičh profesií. 

Klientela 

Záriádenie zá uplýnulý rok 

poskytlo ubytovanie 18  

klientom , z toho bolo 7 

mátiek á 11 detí . 

V ambulantnej starostlivosti 

sme poskytli pomoc 

a konzultáčie 156 rodinám. 

 

Konzultácie 

a služby 

Sočiálne poradenstvo 95 

klientov. 

Osobné á telefoničké 

konzultáčie 458 klientov. 

Krízová intervenčiá 4 

klienti. 

Príprává k súdu 12 klientov. 

Spisovánie návrhov á správ 

195 klientov. 

Komunitné sedeniá 36 

klientov. 

 

 

 

Sponzori a 

spolupracujúce 

organizácie 

V čáse krízý nám výrázne 

v poskýtování pomoči 

núdzným pomohol 

dlhodobý projekt 

potrávinovej pomoči LIDL: “ 

Podeľ sá á pomôž.“ 

Charita – potrávinová 

pomoc. 

Poličájná motorizováná 

jednotka pod vedením 

mjr. PhDr. Ivana Karpera. 

 

Mgr. Máriá Hájiková -  

viánočná večerá á dárčeký. 

Nádáčiá J&T. 

Orange Business Servie – 

pán Rojko. 

Eva Charity Bazar – „Srdce 

pre talenty“. 



Správa  

o hospodárení  

za rok 2020 

 

Príjmy Záujmového združenia RODINA za rok 2020 

Finančný dotácia mesta Trnava 11 823 EUR 

Finančná dotácia TTSK     37 000 EUR 

Finančná dotácia MPSVaR SR        39 244 EUR 

ÚPSVaR TT     3 161 EUR 

Tržby z predaja služieb 29 048 EUR 

Ostatné príjmy / príspevky, dary /       14 396 EUR 

Spolu: 134 672 EUR 

 

 

Výdavky Záujmového združenia RODINA za rok 2020 

Mzdy zamestnancov     69 894 EUR 

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie      24 440 EUR 

Prevádzkové náklady      13 638 EUR 

Služby         15 399 EUR 

Energie      10 759 EUR 

Osobitné náklady         3382 EUR 

Odpisy HIM         693 EUR 

Spolu: 138 205 EUR 
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Zostavená dňa
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Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Strana aktív
č.r. Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a b 1 2 3 4

IČO SID3 6 0 9 3 1 7 3

001Neobežný majetok r.002+r.009+r.021
A. 28544,49 22626,24 5918,25 1661,00

002Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až 008)
1.

003
Nehmotné výsledky z vývojovej obdobnej činnosti (012) -

/072,091A/

004Softvér (013) - /073,091A/

005Oceniteľné práva (014) - /074,091A/

006
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) -

/078+079+091A/

007Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - 093

008
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

(051) - 095A

009Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.010 až 020)
2. 28544,49 22626,24 5918,25 1661,00

010Pozemky (031)

011Umelecké diela a zbierky (032)

012Stavby (021) - /081, 092A/

013
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)

- /082,092A/
2491,79 1454,79 1037,00 1661,00

014Dopravné prostriedky (023) - /083,092A/ 17835,99 17835,99

015Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/

016Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/

017Drobný  dlhodobý hmotný majetok (028) - /088,092A/

018Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - /089,092A/ 8216,71 3335,46 4881,25

019Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094

020
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052)

- 095A

021Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 028)
3.

022
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných

spoločnostiach v ovládanej osobe (061) - 096A

023
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných

spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) - 096A

024Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 - 096A

025
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067)

- 096A

026Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - 096A

027Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A

028
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

(053) - 095A
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Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Strana aktív
č.r. Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a b 1 2 3 4

IČO SID3 6 0 9 3 1 7 3

029Obežný majetok spolu r.030 + r.037 + r.042 + r.051B. 33881,39 33881,39 14095,19

030Zásoby súčet (r.031 až 036)1. 1277,31 1277,31 3199,61

031Materiál (112,119) - /191/ 1277,31 1277,31 3199,61

032
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
(121,122) - /192,193/

033Výrobky (123) - 194

034Zvieratá (124) - 195

035Tovar (132,139) - /196/

036
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314A) -
391A

037Dlhodobé pohľadávky súčet (r.038 až 041)2.

038Pohľadávky z obchodného styku (311A až 314A) - 391A

039Ostatné pohľadávky (351A) - 391A

040Pohľadávky voči účastníkom združení (358A) - 391A

041Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A

042Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 043 až 050)3. 2950,77 2950,77 3094,34

043
Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A)
- 391A

2620,00 2620,00 2449,70

044Ostatné pohľadávky (315A) - 391A 119,81 119,81 644,64

045
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými
poisťovňami (336)

046Daňové pohľadávky(341,342,343,345)

047
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu
rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)

048Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)

049Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)

050Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A 210,96 210,96

051Finančné účty súčet (r.052 až 056)4. 29653,31 29653,31 7801,24

052Pokladnica (211,213) 2989,99 2989,99 2661,98

053Bankové účty (221A + 261) 26663,32 26663,32 5139,26

054
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
221A

055
Krátkodobý finančný majetok (251,253,255,256,257) -
/291A/

056
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 -
291A)

057Časové rozlíšenie súčet (r.062 až 065)C. 1041,92 1041,92 864,99

058Náklady budúcich období (381)1. 878,41 878,41 864,99

059Príjmy budúcich období (385) 163,51 163,51

060MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057 63467,80 22626,24 40841,56 16621,18
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Súvaha (Úč NUJ 1-01) IČO SID3 6 0 9 3 1 7 3

Strana pasív
č.r.

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné

obdobie

b 65

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062 + r.068 + r.072 +
r.073

-2391,68 1186,03061

1. Imanie a peňažné fondy (r.063 až 067) 062

Základné imanie (411) 063

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064

Fond reprodukcie (413) 065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067

2. Fondy tvorené zo zisku (r.069 až 071) 068

Rezervný fond (421) 069

Fondy tvorené zo zisku (423) 070

Ostatné fondy (427) 071

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428) 1141,03 1187,15072

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072
+ r. 074 + r. 101)

-3532,71 -1,12073

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 9226,61 4182,86074

1. Rezervy (r.076 až 078) 1180,95 1695,66075

Rezervy zákonné(451A) 076

Ostatné rezervy (459A,45XA) 077

Krátkodobé rezervy (323A,451A,459A) 1180,95 1695,66078

2. Dlhodobé záväzky (r.080 až 086) 775,86 487,04079

Záväzky zo sociálneho fondu (472) 775,86 487,04080

Vydané dlhopisy (473) 081

Záväzky z nájmu (474A) 082

Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 084

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 085

Ostatné dlhodobé záväzky (373A,479A) 086

3. Krátkodobé záväzky (r.088 až 096) 7269,80 2000,16087

Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 913,19 1130,40088

Záväzky voči zamestnancom (331,333) 1935,90089

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) 3919,10090

Daňové záväzky (341 až 345) 480,32091

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom
územnej samosprávy (346+348)

869,76092

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 093

Záväzky voči účastníkom združení (368) 094

Spojovací účet pri združení (396) 095

Ostatné záväzky (373A,379A,474A,479A) 21,29096

4. Bankové úvery r.098 + r.100 097

Bankové úvery dlhodobé (461A) 098

Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461A) 099

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) 100

C. Časové rozlíšenie spolu (r.102 až 103) 34006,63 11252,29101

1. Výdavky budúcich období (383A) 102

Výnosy budúcich období (384A) 34006,63 11252,29103

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101 40841,56 16621,18104
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Náklady
Číslo

riadku

Činnosť Bezprostredne

predchádzjúce

účtovné obdobie
Hlavná

nezdaňovaná
Zdaňovaná Spolu

Číslo

účtu

b c 41 2 3a

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) IČO / SID3 6 0 9 3 1 7 3

501 01Spotreba materiálu 12439,59 12439,59 22871,14

502 02Spotreba energie 10758,70 10758,70 9246,02

504 03Predaný tovar

511 04Opravy a udržiavanie 72,75 72,75 77,75

512 05Cestovné 51,00 51,00 77,86

513 06Náklady na reprezentáciu

518 07Ostatné služby 15275,24 15275,24 23545,97

521 08Mzdové náklady 69893,66 69893,66 73249,74

524 09
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
poistenie

23905,28 23905,28 25281,21

525 10Ostatné sociálne poistenie

527 11Zákonné sociálne náklady 535,26 535,26 1141,36

528 12Ostatné sociálne náklady

531 13Daň z motorových vozidiel

532 14Daň z nehnuteľností

538 15Ostatné dane a poplatky 1166,84 1166,84 304,57

541 16Zmluvné pokuty a penále

542 17Ostatné pokuty a penále 31,31 31,31

543 18Odpísané pohľadávky

544 19Úroky

545 20Kurzové straty 1,85

546 21Dary 1520,47 1520,47

547 22Osobitné náklady 559,44 559,44

548 23Manká a škody

549 24Iné ostatné náklady 1282,85 1282,85 1184,05

551 25
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku

692,75 692,75 623,00

552 26
Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

553 27Predané cenné papiere

554 28Predaný materiál

555 29Náklady na krátkodobý finančný majetok

556 30Tvorba fondov

557 31Náklady na precenenie cenných papierov

558 32Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

561 33
Poskytnuté príspevky organizačným
zložkám

562 34
Poskytnuté príspevky iným účtovným
jednotkám

20,00 20,00 40,00

563 35Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35,00

565 36
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej
dane

567 37Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

38Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r.37 138205,14 138205,14 157679,52
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Výnosy
Číslo

riadku

Činnosť Bezprostredne

predchádzjúce

účtovné obdobie
Hlavná

nezdaňovaná
Zdaňovaná Spolu

Číslo

účtu

b c 41 2 3a

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) / SIDIČO 3 6 0 9 3 1 7 3

601 39Tržby za vlastné výrobky 10884,32 10884,32 15400,33

602 40Tržby z predaja služieb 18159,29 18159,29 29028,57

604 41Tržby za predaný tovar

611 42Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

612 43Zmena stavu zásob polotovarov

613 44Zmena stavu zásob výrobkov

614 45Zmena stavu zásob zvierat

621 46Aktivácia materiálu a tovaru

622 47Aktivácia vnútroorganizačných služieb

623 48Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

624 49Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

641 50Zmluvné pokuty a penále

642 51Ostatné pokuty a penále

643 52Platby za odpísané pohľadávky

644 53Úroky

645 54Kurzové zisky

646 55Prijaté dary 2724,32

647 56Osobitné výnosy

648 57Zákonné poplatky

649 58ostatné výnosy 5,17 5,17

651 59
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku

652 60Výnosy z dlhodobého finančného majetku

653 61
Tržby z predaja cenných papierov a
podielov

654 62Tržby z predaja materiálu

655 63Výnosy z krátkodobého finančného majetku

656 64Výnosy z použitia fondu

657 65Výnosy z precenenia cenných papierov

658 66Výnosy z nájmu majetku

661 67Prijaté príspevky od organizačných zložiek

662 68Prijaté príspevky od iných organizácií 2301,00 2301,00 4583,00

663 69Prijaté príspevky od fyzických osôb 1738,00 1738,00 1441,00

664 70Prijaté členské príspevky

665 71Príspevky z podielu zaplatenej dane 10357,09 10357,09 13040,86

667 72Prijaté príspevky z verejných zbierok

691 73Dotácie 91227,56 91227,56 91460,32

74Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r.73 134672,43 134672,43 157678,40

75
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 -
r.38

-3532,71 -3532,71 -1,12

591 76Daň z príjmov

595 77Dodatočné odvody dane z príjmov

78Výsledok hospodárenia po zdanení -3532,71 -3532,71 -1,12
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